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1.   Inleiding: 

 
Dit boekje is bedoeld voor ouders en belangstellenden, die gebruik willen maken van 
peutergroep de Bengeltjes, onderdeel van  kinderdagverblijf Robbedoes in Heel. 
Het boekje verschaft U informatie over onze doelstelling, werkwijze en praktische 
zaken. 
 
Directie 
 
 
Naam  :  Sonja Oitmann-Ickenroth. 
Geboortedatum                  :  21-11-1969. 
Adres  :  Wijngaardstraat 10, 6075 NC Herkenbosch. 
Telefoon          :  0475-577629  Privé: 0475-532884. 
Opleiding  :  HBO-Jeugdwelzijnswerk Maastricht. 
 
 
 
Naam  :  Gerry van der Heijden-Pleunis. 
Geboortedatum          :  15-11-1966 
Adres  :  Frisostraat 36, 6096 BG Grathem. 
Telefoon          : 0475-577629  Privé: 0475-452772. 
Opleiding  :  HBO-Inrichtingswerk Eindhoven. 
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2.  Kwaliteit: 

 
Kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats. Wij vinden het van groot belang dat 
kinderen opgevangen worden in een veilige en schone omgeving, waar voldoende 
mogelijkheden worden geboden om zich te ontwikkelen.  
We zorgen dan ook altijd voor genoeg toezicht, uitdagend en leerzaam 
speelmateriaal en een gezellige huiselijke sfeer. 
Kinderen krijgen veel vrijheid om hun eigen spel te creëren en er worden dus niet 
constant activiteiten aangeboden. Onze ervaring is dat kinderen heel creatief zijn en 
zich zelf erg goed kunnen vermaken. Natuurlijk wordt er ook veel geknutseld, 
gewandeld, gedanst en gezongen. 
We spelen ook veel buiten op de speelplaats bij de groep. 
 
 

3.  Meerwaarde van peutergroep De Bengeltjes: 

 
Aan de kwaliteit van de opvang en verzorging worden eisen gesteld en deze worden 
jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Er worden elk jaar door de leiding 
inventarisaties uitgevoerd op het gebied van veiligheid en gezondheid.  
De GGD maakt hier rapportages van en deze worden op de site van de GGD 
gepubliceerd. De rapportage staat ook op onze eigen site. Op deze manier weten 
ouders precies hoe de veiligheid en gezondheid in ons kinderdagverblijf 
gewaarborgd is en blijft. 
 
Kinderen krijgen van jongs af aan de gelegenheid om kontakten te leggen met 
andere volwassenen dan de ouders en om met andere kinderen te spelen. Tijdens 
het groepsgebeuren wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden als, 
samen spelen, samen delen, op je beurt wachten, conflicten oplossen etc. 
De continuïteit van de opvang is groot, de opvang gaat altijd door, ook als er een 
leidster ziek is . Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.  
De peutergroep biedt ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit 
te wisselen omtrent het ouderschap en de opvoeding. Dit kan via speciale thema 
avonden of via ouder-kind activiteiten. Ook tijdens het brengen en halen ontstaan er 
informele, leuke contacten tussen ouders en kinderen. 
Vanuit onze werkervaring kunnen wij in een vroeg stadium eventuele 
ontwikkelingsstoornissen en /of probleemsituaties signaleren. We hebben contacten 
met de school, het consultatiebureau en de GGD. Als wij een probleemsituatie 
signaleren, dan nemen we contact op met ouders en we kunnen eventueel samen 
met hen naar een oplossing zoeken. 
De breng en haaltijden zijn maandag,dinsdag en donderdag van 8.30-11.45 uur, op 
woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. 
Er is veel aandacht voor de ontplooiing op emotioneel, verstandelijk, lichamelijk, 
sociaal en motorisch vlak. Voor meer informatie: www.robbedoes-heel.nl, zie 
pedagogisch beleidsplan. 
De groepsleiding deelt de zorg voor de kinderen samen met de ouders. Door 
regelmatig kontakt met ouders te onderhouden, proberen wij zoveel mogelijk af te 
stemmen op de thuissituatie, zodat het voor de kinderen duidelijk en overzichtelijk is. 
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4.  Algemene doelstelling: 

 

Het doel van peutergroep de Bengeltjes is om kinderen de mogelijkheid te bieden 
om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en contact te maken. De kinderen leren 
alle sociale vaardigheden die binnen de groep aan de orde komen.  

5.  Pedagogische doelstelling: 

Wij vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ons 
toevertrouwde kinderen. Veiligheid, geborgenheid en openheid vinden wij daarbij erg 
belangrijk. 
Het kind moet zich op een speelse, leeftijdseigen manier kunnen ontwikkelen en zelf 
keuzes leren maken. De sociale ontwikkeling zal gestimuleerd worden doordat 
kinderen al vroeg rekening leren houden met anderen en leren om kontakten te 
leggen. Ook de emotionele ontwikkeling staat bij ons hoog aangeschreven en daar 
zal veel aandacht naar uit gaan. Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium 
een “eigen ik” ontwikkelen en vanuit dat gegeven staan wij open voor hun behoeften, 
wensen en ideeën.  
 
Middels een VVE ( voor en vroegschoolse educatie ) programma leren ze op jonge 
leeftijd alle aspecten van de ontwikkeling te ontdekken. Met name aan de 
taalontwikkeling wordt veel aandacht besteed. Volgens een vast programma 
“peuterplein “genaamd worden er dagelijks activiteiten gedaan die de ontwikkeling 
van het kind stimuleren. Ook worden kinderen geobserveerd volgens de 
“KIJK”methode. Deze ontwikkelingen van het kind worden door de leidsters 
geregistreerd en met ouders besproken.  
Ouders worden nauw betrokken bij het programma en worden via een nieuwsbrief op 
de hoogte gehouden van de thema’s die in de groep aan de orde komen. Er zal ook 
af en toe hulp van ouders worden gevraagd. 
 
Voor meer informatie over het beleid en de VVE methode kunt U terecht op onze site 
www.robbedoes-heel.nl, ( pedagogisch beleidsplan ).  
 

6.  Praktische informatie over de groep: 

 

De groep bestaat uit peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Er is op maandag,dinsdag, 
woensdag en donderdag een ochtendprogramma. Kinderen kunnen om 8.30 uur 
gebracht worden. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om tot 8.45 uur met hun kind 
in de groep nog even te spelen of om werkjes die de kinderen  gemaakt hebben  te 
bekijken. Om 8.45 uur dienen de ouders te gaan en wordt er begonnen met het 
programma. 

 

6.2 Groepsgrootte: 

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
 
Er zal per 8  kinderen 1 beroepskracht aanwezig zijn. 
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6.3 Openingstijden: 

 
De peutergroep is geopend op maandag,dinsdag en donderdag van 8.30-11.45 uur 
en op woensdag van 8.30-12.15 uur. Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de 
peutergroep gesloten. Op vrijdag is de groep nu nog niet open maar bij voldoende 
aanmeldingen gaat de groep op deze dag ook van start. 
 

6.4 Dagindeling: 

 
 
De dagindeling is als volgt: 
 
8.30 - 8.45 uur Ontvangen van ouders en kinderen, ouders mogen nog even 

mee spelen. 
8.45 - 9.00 uur kringetje maken en beginnen met peuterplein, liedje zingen, 

dansjes etc. 
10.00 -  10.30 uur wc ronde en fruit eten. 
10.30 – 11.40uur     Verder met peuterplein, activiteiten, zingen, knutselen etc 
11.40 -  11.45 uur    Samen met de ouders nog een afscheidsliedje zingen en dan 
                                 naar huis.        

6.5  De groepsregels en huisregels: 

 

De groepsregels en huisregels staan op de site. 
 
 

6.6 Contacten tussen ouders en groepsleiding: 

 
De groepsleiding die wij in dienst hebben , is gediplomeerd en bezit minimaal een 
SPW 3 diploma. Verschillende groepsleidsters hebben hun EHBO diploma en een 
aantal heeft een BHV diploma.  
 
Het contact tussen de groepsleiding en de ouders wordt mondeling onderhouden 
tijdens het halen en brengen van de kinderen. 
Dit zullen over het algemeen informele kontakten zijn. Indien er behoefte is aan een 
formeler gesprek met de groepsleiding of leidinggevenden kan hier een afspraak 
voor gemaakt worden. 
 
We vinden het belangrijk dat we goed SAMENWERKEN met de ouders en vinden 
hun inbreng zeer belangrijk. We willen graag gebruik maken van ideeën die ouders 
hebben. Via de ouderraad kunnen ouders hun ideeën inbrengen. Dit kan via de site 
waar de ouderraad hun eigen e mail adres heeft. 
 

Van elk kind wordt een observatieboekje bijgehouden. De resultaten worden met 
ouders terug besproken op het moment dat het kind naar school gaat. Mochten er 
tussendoor opvallende dingen zijn dan worden deze uiteraard op dat moment met de 
ouders besproken. 
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7.  Algemene informatie: 

 

7.1 Aanmelding. 

 
Ouders die hun kind willen aanmelden voor het peuterprogramma bij Robbedoes,  
kunnen een aanmeldingsformulier invullen. Er volgt dan zo spoedig mogelijk een 
kennismakingsgesprek waarin alle dingen besproken worden. 
Tijdens dit gesprek komen allerlei praktische zaken aan bod zoals: dagindeling, 
financiën, openingstijden, werkwijze, enz. 
 
Mocht er dan besloten worden dat een kind geplaatst wordt bij de peutergroep,  dan 
volgt er nog een gesprek waarin verdere informatie wordt gegeven en specifieke 
gegevens over het kind worden besproken. Het kind kan dan van tevoren een 
dagdeel mee komen doen op de groep.Het kan dan alvast wennen aan de leidsters 
en de kinderen. Dit wordt meestal kort voordat het kind komt gedaan. 
Er zal dan ook een contract getekend worden, waarin ouders en leidinggevenden 
hun afspraken vastleggen. 
Het contract is geldig voor onbepaalde tijd, maar uiterlijk tot het kind 4 jaar wordt en 
naar school toe gaat.  Als U tussentijds de plaatsing wil beëindigen, dan moet U 
rekening houden met een opzegtermijn van een maand, per de eerste of de helft van 
de maand. 
 

7.2  Ziekten en ongevallen. 

 
De groepsleiding is in bezit van een EHBO diploma, bij kleinere ongevallen kan de 
leiding zelf ingrijpen. Verder zijn er kontakten gelegd met een vaste arts die 
ingeschakeld kan worden. Ook is er een BHV-er aanwezig. 
 
Kinderen dienen ingeënt te zijn tegen kinderziekten, dit in verband met 
besmettingsgevaar. 
Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben kunnen niet naar de peutergroep 
komen. 
Als het kind ziek wordt tijdens de aanwezigheid op de groep,  dan zal er contact met 
de ouders worden opgenomen. In overleg zal dan bekeken worden of het kind 
opgehaald dient te worden of niet. 
Meer informatie hierover is te vinden in ons ziektebeleid. Dit staat op onze site. 
 

7.3  Verzekeringen. 

 
Het kinderdagverblijf heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor de kinderen 
en werknemers.  
Deze verzekering is ook geldig tijdens uitstapjes. Ouders die een keer meerijden met 
hun eigen auto, dienen in bezit te zijn van een inzittendenverzekering. 
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Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoekraken en kapot maken van 
kleding enz. 
Alle ouders dienen een WA verzekering af te sluiten voor hun kind, dit in verband 
met eventuele schade die door Uw kind aangericht zou kunnen worden. 

7.4  Klachten. 

 
Als U klachten heeft over bepaalde zaken wat betreft het kinderdagverblijf, dan kunt 
U dit bij de leidinggevenden melden.  
We gaan er vanuit dat ouders tijdig hun onvrede over bepaalde zaken melden, zodat 
we er samen over kunnen praten en hier direct op in kunnen spelen. We zijn als 
kinderdagverblijf ook aangesloten bij een landelijke, externe, onafhankelijke 
geschillencommissie. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met deze 
commissie. Wij zijn aangesloten bij :  
 
De geschillencommissie 
 
Adres: postbus 90600 
            2509LP Den Haag 
           Tel: 070-3105310 
           www.degeschillencommissie.nl 
 

7.5  Privacy. 

 
Alle persoonlijke gegevens zullen in het kader van de Wet op de Privacy 
vertrouwelijk behandeld worden. 

7.6  Stagiaires en andere ondersteuning. 

 
Het is mogelijk dat er in het kinderdagverblijf stagiaires werkzaam zijn. Stagiaires zijn 
altijd boventallig en worden in staat gesteld om werkervaring op te doen. Zij voeren 
dezelfde taken uit als een vaste leidster, zoals verschonen, activiteiten doen, 
poetswerkzaamheden etc. Uiteraard staan zij nooit alleen op de groep en voeren ze 
hun taken uit onder begeleiding van een vaste leidster. 
 
Wij werken alleen met vaste beroepskrachten en stagiaires.  

7.7  Financiën. 

 
Prijzen zijn weergegeven op onze site. 
 
Bij het peuterprogramma werken we met vaste dagdelen. Er dient minimaal 1 
dagdeel per week te worden afgenomen. Als een kind ziek is of niet komt lopen de 
kosten gewoon door. Er zou wel geruild kunnen worden naar een andere dag, indien 
de leidster-kind ratio en het maximaal aantal kinderen dit toelaten. Dit kan worden 
nagevraagd bij de leidsters. De betaling loopt per maand en wordt door ons 
geincasseerd. 
  
 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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7.8  Ouderraad. 

 
 
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders ook hun inbreng hebben binnen het 
kinderdagverblijf is er een ouderraad die bestaat uit minimaal vijf ouders. Deze 
ouders zijn zowel van de dagopvang, het peuterprogramma als van de 
buitenschoolse opvang. 
Deze ouderraad heeft regelmatig contact met de leidinggevenden en behartigt de 
belangen van ouders en kinderen. Notulen van de ouderraad kunt U opvragen bij de 
leidinggevenden. Via de site kan er contact worden opgenomen met de 
oudercommissie. Ze hebben een eigen balkje in het menu. 
 

7.9 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Op het dagverblijf werken we met een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dit betekent dat we volgens dit protocol handelen als we bij een 
kind het vermoeden hebben dat het mishandeld wordt. Dit is door de overheid 
verplicht gesteld. Deze meldcode staat vermeld op onze site. 
 
 

7.10 Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
 
We zijn verplicht om jaarlijks een risico inventaristie te doen op alle groepen. Deze 
inventarisatie wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Er worden lijsten met 
risico's nagelopen in de groepen en hierop wordt een actieplan gemaakt om 
verbeteringen door te voeren. Er wordt ook jaarlijks een verslag van deze 
inventarisaties gemaakt. De lijsten en verslagen kunnen worden ingezien door 
ouders. vraag er naar bij de groepsleiding of leidinggevenden.  
De inventarisaties worden steeds aangepast en up to date gehouden.  
Ook zijn er protocollen die wij naleven op de groepen. De protocollen staan op onze 
site. Ook het inspectierapport van de GGD is op onze site te vinden. 


